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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici
Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne bo
udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom
obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo zaračunali
stroške svetovalca.
Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s Kartico Obrtnik.
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici

verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna taksa
znaša 36 €.
Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite
po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

OBVESTILO
OBČINE VOJNIK
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, namerava prodati nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/1-0 k.o.
1061-Višnja vas (ID 4706654) v izmeri 29903 m2 in parc.
št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0 k.o. 1061-Višnja vas (ID
3026664) v izmeri 5057 m2, skupaj 34960 m2. Zemljišče
se prodaja kot celota in ni komunalno opremljeno, po
prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je
opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske in stanovanjske objekte, delno v poplavnem
območju. Na obeh parcelah je vpisano breme služnosti
zaradi uporabe in vzdrževanja vodovodnega in elektro
omrežja ter dostopa do parcele št. 466 k.o. Višnja vas.
Izklicna cena zemljišča za celotno kvadraturo 34.960 m2
je 1.000.000,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani
stopnji 20%, ki ga plača kupec.
Zainteresirani kupci lahko prejmejo podrobnejše informacije na tel. št. 03/7800-628 (ga. Tanja Golec Prevoršek).
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem telefonskem dogovoru. Javno zbiranje ponudb bo objavljeno
v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni
strani Občine Vojnik.
					
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas,
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 1.400 izvodov.
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Spoštovani člani in članice OOZ Celje!
Slovenska obrt in podjetništvo se še nikoli nista srečevala s tako težkimi premiki, kot se srečujeta danes. Obstoj slovenske obrti ni vprašljiv, seveda pa je vprašljiva organiziranost. V zadnjih desetih letih, ko je naša organizacija postala
spoštovana, vplivna, močna in ko se nas je začela vladajoča struktura bati, pa najsi je bila leva, desna ali sredinska, nas je
posledično hotela oslabiti, še rajši ukiniti.
In ravno to se nam je zgodilo letos. V parlamentarni razpravi je nov Obrtni zakon, ki govori o neobveznem članstvu, posledica tega pa bo osip članstva ter vprašljiv obstoj naše organizacije. To se sicer ne bo zgodilo čez noč, pač pa do konca
naslednjega leta. Za takšne razmere pa ne smemo kriviti samo obstoječe vlade, pač pa moramo pomesti predvsem
pred lastnim pragom. To, kar se je v zadnjih nekaj letih dogajalo v naši krovni organizaciji Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije (OZS) v Ljubljani, ni imelo z obrtniškim statusom nobene povezave več. Samo vodstvo se je s prihodom novih
kadrov oddaljilo od baze, pozabilo na periferijo in gledalo predvsem svoje lastne interese. Na žalost smo vsi skupaj to
prepozno spoznali. Streznil nas je šele posvetovalni referendum, ki nam je odprl oči, koliko naših članov nam še zaupa.
Moram se postaviti v bran vsem območnim obrtno-podjetniškim zbornicam (OOZ), saj tukaj ni bilo zaznati nepravilnosti
in slabega ravnanja z našimi sredstvi, še posebej pa ni bilo pripomb na njihovo delo. Dejstvo pa je, da imajo zaposleni na
OOZ največ neposrednega kontakta s člani in prej zaznajo vse probleme ter želje, ki se porajajo.
Posledica vseh teh dogodkov je bil tudi moj odstop z mesta člana Upravnega odbora OZS ter z mesta koordinatorja OOZ
Celjsko-savinjske regije. V torek, 30.10.2012, je na izredni skupščini v Ljubljani prišlo tudi do tega, da je bila izglasovana
nezaupnica celotnemu vodstvu OZS, kakor tudi članom nadzornega odbora, kar je odraz dogajanj v zadnjih letih. Res je,
da so trenutni časi za obrt prelomni, da bi morali biti enotni kot še nikoli poprej, pa vendarle mislim, da moramo čimprej
oprati svoje ime ter si povrniti dobrega, ki smo si ga ustvarjali in gradili dolgo vrsto let. Srčno upam, da bo novo vodstvo
sposobno rešiti nastalo situacijo, da bo vredno zaupanja v našo stanovsko organizacijo, mi na naših OOZ pa se bomo še
bolj trudili ugoditi vašim zahtevam in željam ter vam nuditi podporo pri poslovanju.
Kakšna naj bo torej organiziranost naše in vaše zbornice, ki nam je nesporno potrebna in opravičuje svoj obstoj in
delovanje, je predvsem in skoraj v celoti odvisno od nas članov. Seveda pa obstoječ sistem nujno kliče k preobrazbi in
temeljiti reorganizaciji, takšni, ki bo služila predvsem svojemu članstvu, se pravi takšni, ki jo bomo določili obrtniki sami.
Vsi si želimo takšno zbornico, ki bo svojemu članstvu omogočala hitrejšo gospodarsko rast, zbornico, ki bo vpeta v načrtovanje in realizacijo podjetniško naravnanih projektov ter bo sodelovala z vsemi političnimi opcijami kot nestrankarska,
neodvisna, predvsem pa kot strokovna organizacija v pomoč in v čast svojemu članstvu.
Spremembe v organizaciji zbornice so neizbežne, zato je prav, da pri oblikovanju politike zbornice v prihodnje
aktivno sodelujete vsi zainteresirani člani s svojimi pobudami in predlogi. Glede na situacijo, v kateri se naš sistem
nahaja, vas vse vabim na srečanje s pogostitvijo, kjer se bomo v širši sestavi namesto vsakoletnih ločenih srečanj
sekcij skupno pogovorili o aktualnih zadevah ter izmenjali predloge, pobude in mnenja. Srečanje bo:

v četrtek, 29.11.2012, ob 18. uri v dvorani OOZ Celje
Zahvaljujem se vam za dosedanje zaupanje in vas do našega srečanja lepo pozdravljam!
Predsednik OOZ Celje, Miran Gracer

Zaradi lažje organizacije srečanja vas prosimo, da izpolnite spodnjo prijavnico ter jo do 26.11. 2012 posredujete na zbornico.

"
PRIJAVNICA
NA SREČANJE ČLANOV

(prijavnico pošljite do 26.11.2012 po faxu (03) 425 22 71 ali se prijavite na e-mail martina.recnik@ozs.si)
PODJETJE/S.P.:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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3

INFORMACIJE OOZ CELJE

Obrtno-podjetniške zbornica Slovenije (OZS)
bo dobila novo vodstvo
Na 10. izredni seji Skupščine Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije, ki je bila 30.10.2012, so poslanci na tajnem glasovanju izglasovali nezaupnico sedanjemu vodstvu OZS. 84
prisotnih poslancev od skupno 94 se je na seji Skupščine
OZS najprej seznanilo s poročilom Nadzornega odbora OZS
(NO OZS) v zvezi s pogodbo o zaposlitvi generalnega sekretarja OZS Dušana Krajnika in s sporazumom o nepreklicni
razrešitvi s funkcije generalnega sekretarja OZS. V poročilu
NO OZS ugotavlja, da sta bila tako pogodba o zaposlitvi kot
sporazum o nepreklicni razrešitvi pravno ustrezna. Na dnevnem redu seje Skupščine je bilo tudi glasovanje o zaupnici
predsedniku OZS, podpredsedniku OZS, podpredsednikoma skupščine OZS, predsednici NO OZS in članom NO OZS.
Poslanci so izglasovali nezaupnico Štefanu Pavlinjeku s
funkcije predsednika OZS, ki je po svoji funkciji predsednik

Skupščine OZS, in Štefanu Grosarju s funkcije podpredsednika OZS, ki je po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora OZS. S funkcije podpredsednika Skupščine OZS so poslanci razrešili Andreja Klobaso, obenem pa potrdili odstop
Franca Bukovca z mesta podpredsednika Skupščine OZS.
Nezaupnico so poslanci izglasovali tudi Pavlini Svetič, ki je
tako razrešena s funkcije predsednice NO OZS. Obenem so
razrešili še člane NO OZS – Miro Špiljak, Žorža Petrovskega
in Darka Petrovčiča ter potrdili odstop Petra Skapina z mesta člana NO OZS.
Vodstvo OZS za mandatno obdobje 2010-2014 je bilo izvoljeno 15. junija 2010. Nadomestne volitve predsednika OZS,
podpredsednika OZS (ki je mandatar za sestavo UO OZS),
dveh podpredsednikov Skupščine OZS ter predsednika in
članov NO OZS bodo 15. novembra 2012.(Vir: www.ozs.si)

"

Zbiranje kontaktnih podatkov - vabimo vas k sodelovanju
Spoštovani!
Vsakodnevno se pojavi mnogo pomembnih novosti in informacij z različnih področij, ki vam lahko koristijo pri poslovanju.
Želimo vam jih posredovati sproti in pravočasno, zato vas vabimo, da nam posredujete vaše aktualne podatke: telefonske
številke, številke faksov in e-poštnih naslovov. V ta namen vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in nam ga čimprej posredujete po pošti, po faxu št. 03 425 22 71 ali pa podatke sporočite na e-mail: natalie.furek@ozs.si ali simona.zupanc@ozs.
si. Obrazec najdete tudi na spletni strani www.ooz-celje.si ali ga dobite na zbornici. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

OBRAZEC ZA AŽURIRANJE PODATKOV
PODJETJE / S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ:
TELEFON:

FAX:

MOBI:

e-pošta :
Podpis:

______________________________

S podpisom na tem obrazcu dovoljujem, da Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije uporabljata moje zgoraj navedene podatke ter morebitne spremenjene in naknadno posredovane podatke za statistične obdelave podatkov, raziskave trga, elektronsko in drugo obveščanje o aktualnih informacijah, ponudbah, novostih in
ugodnostih ter za pošiljanje drugega komercialnega gradiva.

"
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Sprejeta novela Zakona
o davku na dodano vrednost - ZDDV-1G
Obveščam Vas , da je bila dne 6.11.2012 v Ur.l. RS št. 83/2012 objavljena novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV1G), ki bo začela veljati in se uporabljati s 1. januarjem 2013. Pravilnik o izvajanju predhodno navedene novele še ni bil objavljen.
Glede na to, da novela ZDDV-1G prinaša tudi spremembo limita iz 25.000 EUR na 50.000 EUR za obvezen vstop v sistem DDV,
naj vam zaradi večje jasnosti in v izogib raznim dezinformacijam zapišem, da bo višji limit začel veljati šele prvi dan drugega
koledarskega meseca, ki bo sledil mesecu objave obvestila o objavi Izvedbenega sklepa o dovoljenju RS za uporabo višjega
limita kot praga za obvezen vstop v sistem DDV (obvestilo bo objavljeno v Uradnem listu), kar je zapisano v prehodnih in
končnih določbah novele zakona. O tem vas bom tudi obvestila, saj bo morda želel kakšen davčni zavezanec zaradi višjega
limita tudi izstopiti iz sistema DDV, vendar bo pri tem dejanju potrebno upoštevati tudi pravilo poračuna vstopnega davka,
saj bo šlo v takšnem primeru za nenamensko rabo blaga, od katerega je bil predhodno odbit vstopni DDV. V nadaljevanju
tega obvestila na kratko navajam, katere novosti nam prinaša s 1.1.2013 novela ZDDV-1G. Glavni namen tokratnih sprememb
ZDDV-1G je bila uskladitev zakona z Direktivami sveta, in sicer z:
a) Direktivo Sveta 2008/8/ES, se v sprejeti noveli zakona zasleduje cilj izenačitve pravil glede določitve kraja opravljanja
storitev pri dolgoročnem najemu prevoznih sredstev, in sicer ne glede na to ali je naročnik storitev davčni zavezanec ali
ne. Po 1.1.2013 bo dajanje v dolgoročni najem prevoznih sredstev osebam, ki niso davčni zavezanci, obdavčeno po kraju,
kjer ima najemnik sedež. Kraj opravljanja storitev pri dajanju v dolgoročni najem zasebnih čolnov pa bo obdavčeno po
kraju, kjer je čoln dejansko dan na razpolago najemniku.
b) z Direktivo Sveta 2010/45/ES, se v sprejeti noveli zakona zasledujejo cilji poenostavitve, posodobitve in uskladitve pravil
glede izdajanja računov in uskladitev pravil glede nastanka obveznosti obračuna DDV pri transakcijah znotraj Unije, in
sicer:
- da se določijo enaka pravila za nastanek obveznosti obračuna DDV pri dobavah in pridobitvah blaga znotraj Unije.
Tem pravilom sledijo tudi pravila za izdajo računa z določitvijo skrajnega roka za izdajo računa pri dobavah blaga znotraj Unije. Vsled navedenega se po 1.1.2013 spreminja tudi poročanje po rekapitulacijskih poročilih in sicer v smeri, da
dobavitelj dobavo blaga znotraj Unije poroča v rekapitulacijskem poročilu v istem obdobju poročanja kot pridobitelj
prijavi pridobitev znotraj Unije v obračunu DDV;
- da se natančneje določijo pravila, ki veljajo za izdajo računa – tudi navedbe novih klavzul npr. »samofakturiranje« v primerih izdaje računa s strani kupca blaga ali naročnika storitev v imenu in za račun davčnega zavezanca oz. »obrnjena
davčna obveznost« v primeru, če je plačnik DDV kupec blaga ali naročnik storitve (spremembe členov 81., 82., 83. in
84.);
- da se odpravijo ovire za elektronsko izdajanje računov z zahtevo po enaki obravnavi elektronskih in papirnih računov,
s čimer se omogoča popoln prehod na izdajanje elektronskih računov in zasleduje cilj spodbujanja izdajanja elektronskih računov;
- da se uvajajo poenostavljeni računi tudi v določenih primerih izdaje računa med davčnimi zavezanci.
Dunja Verbajs, davčna svetovalka

Številnim kompletom prve pomoči letos poteče rok trajanja
Najpozneje 1. januarja 2008 so morali vsi lastniki vozil imeti
v njih komplete prve pomoči, ki so ustrezali spremenjenim
merilom o vsebini. Ker so številni z menjavo odlašali do
konca, je ali pa bo v kratkem številnim kompletom potekel petletni rok trajanja. Menjava kompleta z novim je
v tem primeru nujna, saj je ustrezna prva pomoč eden od
pogojev, da je avtomobil izpraven. Policist lahko, če je rok,
ki je zapisan na zunanjem delu škatle kompleta, pretečen,
voznika kaznuje s sto evri kazni.

V kompletu prve pomoči za avtomobile je od skupno 44
elementov 22 takšnih, ki so sterilni. Za sterilne izdelke, ki pridejo v neposreden stik z rano in za katere so predpisi še posebno strogi, proizvajalci jamčijo petletno neoporečnost.
Tudi obližem in lepilnim trakovom po petih letih že lahko
upade moč lepil, medtem ko je pri nekaterih elementih rok
praktično neomejen in jih lahko uporabljamo za domačo
uporabo.

NOVEMBER 2012
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Sporočilo družbe Celjski sejem d.d.
Na naslov nekaterih od vas je pred kratkim prišel dopis –
ponudba mehiškega podjetja Commercial Online Manuals
pod naslovom EXPO GUIDE, ki navaja, da ponujajo vsem
razstavljavcem na različnih sejmih brezplačni vpis v katalog. Ponudba je v angleškem jeziku, na njej pa se pojavlja
tudi ime sejma (in organizatorja tega sejma), na katerega
ste prijavljeni ali pa ste na tem sejmu sodelovali.
Želimo vas opozoriti, da se s podpisom tega dopisa, ki je
oblikovan kot naročilnica, zavezujete k plačilu čez 1.271
EUR letno, pogodba pa velja najmanj tri leta oz. za nedoločen čas, če po treh letih pisno ne odstopite od pogodbe.
To je navedeno v drobnem tisku spodaj. Celjski sejem d.d.
in tudi ostali organizatorji sejmov niso z navedenim podjetjem in ponudbo v nikakršni povezavi. Sklepamo, da ome-

njeno podjetje naslove razstavljavcev na sejmih pridobi iz
katalogov sejmov.
Gre za poskus prevare, kateri je nasedlo že veliko podjetij
po celem svetu. V preteklih letih so te ponudbe pošiljali
pod naslovom FAIRGUIDE iz Avstrije, Švice, Luxemburga,
Nemčije. Vendar je v letu 2009 svetovno sejemsko združenje po večletnih pravdnih postopkih v poravnavi s tem
podjetjem vsaj doseglo, da ne bodo več pošiljali teh zavajajočih ponudb v države članice EU. Očitno pa so sedaj
podobno podjetje ustanovili v Mehiki in s prevarami poskušajo naprej. O tem si lahko preberete več tudi na spletni
strani http://www.stopecg.org/expo-guide.htm, kjer najdete tudi navodila, kaj storiti, če ste naročilo podpisali in
jim ga poslali.

Vabilo za udeležbo v gospodarski delegaciji v Srbijo, Inđija in
Beograd, 29. in 30. november 2012
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), v sodelovanju
z Nacionalno agencijo za regionalni razvoj Srbije, Gospodarsko zbornico Srbije, Gospodarsko zbornico Luxemburga in
Evropsko podjetniško mrežo, organizira poslovno srečanje
obrtnikov in podjetnikov iz Slovenije s potencialnimi partnerji iz držav EU in JV Evrope. Poslovno srečanje je namenjeno predvsem podjetjem, ki delujejo na področju kovinske
industrije, strojegradnje, obnovljivih virov energije, elektro
industrije, gradbeništva, IT, novih tehnologij in inovacij.
Poslovni razgovori se bodo odvijali dva dni v dveh različnih
mestih. Prvi dan v Inđiji, kjer bo po končanih razgovorih
ogled industrijske cone, ter drugi dan v Beogradu, kjer bo
ob poslovnem srečanju tudi ogled sejma Biznis baza, ki bo
v tem času potekal na Beograjskem sejmišču. Več informacij
o samem poslovnem srečanju se nahaja na spletni povezavi
http://www.een-matchmaking.com/bridge2balkan2012/,
kjer morate obvezno narediti tudi on-line registracijo za sodelovanje na srečanju!
Srbija je zaradi dinamičnega domačega povpraševanja in

vstopanja tujih investitorjev država z velikim tržnim potencialom in nudi slovenskim podjetjem veliko priložnosti za
poslovanje na tem trgu. Poslovna srečanja z vnaprej pripravljenimi individualnimi razgovori pa so odlična priložnost za
navezovanje stikov za bodoče sodelovanje in za izmenjavo
izkušenj ter informacij.
Vabimo podjetja, ki jih zanima poslovno sodelovanje s
Srbijo, da se pridružijo obisku gospodarske delegacije, ki
bo potekal 29. in 30. novembra 2012. Za člane OZS bomo
organizirali brezplačen prevoz, podjetja si sama krijejo
samo stroške prenočevanja v Beogradu v višini 60 EUR/
osebo, ki jih poravnajo na licu mesta (hotel Balkan).
Ker je število mest v delegaciji omejeno, vas prosimo, da
nam čim prej pošljete izpolnjeno prijavnico. Prijave sprejemamo do petka,16. novembra 2012, oz. do zapolnitve prostih mest! Za vse dodatne informacije v zvezi z obiskom
gospodarske delegacije v Srbiji ter pomoč pri registraciji se obrnite na g.Gregorja Primca na tel: 01 5830 557,
mobi: 041 709 724 ali po e-pošti: gregor.primc@ozs.si.

Ustanovljena javna agencija SPIRIT Slovenija
Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti,
razvoja, investicij in turizma, ki se skrajšano imenuje SPIRIT Slovenija, javna agencija. Ta združuje Javno agencijo RS za
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS
(TIA). SPIRIT Slovenija bo samostojno izvajala regulatorne, strokovne in razvojne naloge za pospeševanje konkurenčnosti
gospodarstva.
Namen javne agencije je promocija slovenskega gospodarstva, promocija Slovenije kot turistične destinacije, razvoj podjetništva ter spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in internacionalizacije podjetij. Organa agencije
bosta svet agencije in direktor agencije. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v roku enega meseca od uveljavitve sklepa o ustanovitvi izvedlo postopke in pripravilo predlog za imenovanje članov sveta agencije in vršilca dolžnosti
direktorja agencije. Sklep o ustanovitvi bo objavljen v uradnem listu RS. (Vir: MGRT)
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Izvajanje usposabljanj mentorjev PUD
Na podlagi razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je bil Konzorcij Šolskega centra Celje in Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije izbran za izvajalca Usposabljanj mentorjev PUD in PRI. Usposabljanja so že začeli izvajati v
vseh statističnih regijah Slovenije in so brezplačna za vse udeležence.
Šolski center Celje obvešča, da bodo v Savinjski regiji (v Celju) izvajali le še eno usposabljanje, in sicer po novem letu. V primeru, da se usposabljanja želite udeležiti, vas vljudno vabijo, da spremljate razpisane termine usposabljanj po Sloveniji, ki
so objavljeni na spletni strani http://pud.sc-celje.si/. Termini se sproti posodabljajo, vabljeni pa ste, da se udeležite kateregakoli usposabljanja, tudi v drugih regijah (npr. usposabljanje v Krškem, ki se bo odvijalo že novembra). Omejitev je le število
udeležencev, saj se lahko v vsako skupino usposabljanja vpiše največ 20 udeležencev. Kmalu bo objavljen tudi nov termin
za usposabljanje v Zagorju (december) in v Koroški regiji (po novem letu). Dodatne informacije dobite na Šolskem centru
Celje pri ga. Mateji Rajh Jager, tel. Št.: 03 428 58 26.

V okviru projekta JAPTI
na OŠ Lava Celje izveden zadnji UPI krožek
OOZ
Celje
je
kot
izvajalec
krožkov
UPI
(ustvarjalnost,podjetnost, inovativnost) sodelovala v projektu Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije od
leta 2010. Projekt se je izvajal v 8 regijah v Sloveniji. V Savinjski regiji je bilo do konca leta 2011 izvedenih 22 krožkov na 8 osnovnih šolah. Zaključni del projekta je zajemal
še po eno izvedbo UPI krožka v vsaki od sodelujočih regij.
V okviru Savinjske regije smo skupaj z mentoricami iz OŠ
Lava izvedli UPI krožek na prvi triadi. Sodelovalo je 16 učencev, ki so krožek z veseljem obiskovali, saj so imeli priložnost
spoznati pomen ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti
na vseh področjih življenja in dela, razvijali so organizacijske
lastnosti, načrtovanje, reševanje problemov in sprejemanje
odločitev, timsko delo, jasno izražanje svojih mnenj in zagovarjanje stališč. Osvojeno znanje so uporabili pri ustvarjanju
izdelka, ki so ga imenovali UPI plakat.

Grafika Gracer d.o.o. Celje, Kozmetični salon Petra, Petra Železnik Ivič s.p. Celje in Umetnostna obrt D Design
Dušan Zavšek s.p. Celje.
Svoje delo v UPI krožku so učenci predstavili na zaključni
predstavitvi, kamor so povabili starše, sodelujoče podjetnike ter ravnateljico. Gostje so bili nad videnim navdušeni, izrazili so svoje zadovoljstvo in izrazili željo, da bi bilo takšnih
projektov v prihodnje še več, saj prinašajo uporabno znanje.

V okviru krožka so spoznali tudi dobre prakse, predstavljeni
so jim bili različni poklici, karierne poti, obiskali pa so tudi
podjetje, kjer so si imeli možnost ogledati postopek nastanka oz. proizvodnje izdelka od zasnove dalje. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti tudi sodelujočim članom OOZ Celje,
ki so bili pripravljeni predstaviti svoje poklice, delo, karierne
poti in podjetje. Pri uspešni izvedbi UPI krožka so sodelovali: Frizer Matija Mirage Matija Čretnik s.p. Celje,
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VABIMO VAS K UDELEŽBI...
1. OPTIMIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2012
IN NAPOVEDANE SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE
v torek, 20.11.2012, ob 10. uri
Na seminarju bomo na preprost in jasen način spregovorili, kako boste ob upoštevanju tako davčne (Zdoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1)
kot postopkovne (ZDavP-2) zakonodaje na najbolj optimalen način sploh sestavili davčno bilanco. Na seminarju bomo s primeri
iz prakse predstavili različne možnosti zakonitega uveljavljanja stroškov, ki so podlaga za optimiranje davčne bilance, na kratko pa
tudi podali informacijo o napovedanih davčnih spremembah v letu 2013. Seminar bo vodila: Dunja Verbajs, dipl. oec (UNI),
davčna svetovalka z licenco DIZI.
Kratka vsebina:
• kako zagotoviti verodostojnost listin, da ni kasnejših težav v postopkih davčnega nadzora
• opredelitev in pravne podlage za davčno priznane in davčno nepriznane odhodke poslovanja s poudarkom na:
- promocijskih aktivnostih in njihovi davčni obravnavi (darila, nagrade…), reprezentanci
- ugodnostih, ki jih daje delodajalec zaposlenim s poudarkom na bonitetah
- obdavčitvi prejemkov prokuristov in poslovodnih delavcev ter davčno priznavanje nadomestil stroškov iz naslova na		
vedenih pogodb, skladno z zadnjimi pojasnili DURS-a in SPIZ-a
- nabavi in odtujitvi osnovnih sredstev, evidentiranju v poslovne knjige ter strošku amortizacije
- prevrednotenju na višje vrednosti in vplivu na davčno osnovo (npr. nepremičnine)
- pogojih za odpis terjatev (pravnomočen sklep sodišča, zastaranje po obligacijskem zakoniku)
• priznavanje nadomestil stroškov skladno z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov… (poseben
poudarek na vsebini potnih nalogov oziroma kdaj je potni nalog obvezen)
• kateri dohodki so obdavčeni cedularno, prednosti in posebnosti (obresti, dividende, kapital) ter spremembe Zdoh–2 v letu 2012
• različni pogoji za uveljavljanje davčnih olajšav za zasebnike in pravne osebe po spremembah Zdoh-2 in ZDDPO-2 v letu 2012
• katere spremembe na davčnem področju nas čakajo v letu 2013?
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 € z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence
znaša cena seminarja 108,00 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR OOZ Celje št.: 0600 0002 6031 219. Seminar
bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

2. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI IN INŠPEKCIJSKI NADZOR
v torek, 27.11.2012, ob 13. uri
Seminar bo vodila Melita Ambrož, univ.dipl.pravnica. Vsebina:
• predstavitev vseh določb Zakona o delovnih razmerjih in določb kolektivnih pogodb, ki se nanašajo na prenehanje pogodbe o
zaposlitvi
• na kaj moramo biti pozorni, ko delavcu preneha veljati pogodba o zaposlitvi za določen čas; ali je potrebno delavca o tem
obvestiti; kdaj delavcu ne moremo več podaljševati pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter predstavitev sodne prakse s tega
področja
• kako pravilno zapisati sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi; kaj vse lahko ta sporazum vsebuje; ali lahko v sporazum
vpišemo podatke o pobotu terjatev ter predstavitev sodne prakse
• kako preneha pogodba o zaposlitvi na reden način (poslovni razlog, razlog nesposobnosti, krivdni razlog, invalidnost) in katere
obvezne postopke moramo pri takšni odpovedi spoštovati oziroma izvesti
• kako in iz katerih razlogov preneha pogodba o zaposlitvi na izreden način
In kaj, če dobimo zaradi izrečene odpovedi obisk inšpektorja? Spoznali boste določbe zakona, ki ureja inšpekcijski postopek in kako
morajo biti urejene vaše evidence po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Vsebina:
• pooblastila inšpektorjev ob opravljanju inšpekcijskega nadzora
• poiskali bomo odgovor, kdaj se lahko inšpekcijski pregled opravi v nenavzočnosti delodajalca oz. lastnika in kako je z vstopom
v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo zavezancu
• kdo je lahko stranka v postopku (je to lahko tudi prijavitelj?), kako obravnavati anonimne prijave
• kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob branju zapisnika, posledice zapisa v zapisniku
• ukrepi inšpektorjev in katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z izdano odločbo nismo zadovoljni
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 € z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence
znaša cena seminarja 72,00 € z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR OOZ Celje številka: 0600 0002 6031 219. Seminar
bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

3. BRANJE BILANCE
v sredo, 28.11.2012, ob 9. uri
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki pri svojem delu potrebujejo analiziranje bilanc poslovnih partnerjev. Brezplačni seminar
organiziramo v sodelovanju s podjetjem OPENIT d.o.o., izvedel ga bo Uroš Trojar, MBA. Program seminarja je razdeljen na
dva dela.
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Prvi del: Kako meriti učinkovitost poslovanja podjetja?
• Razumevanje vsebine računovodskih izkazov - bilance stanja in izkaza poslovnega izida
• Poslovne odločitve in računovodski izkazi
• Obravnavali bomo 9 ključnih kazalnikov in standardov, s pomočjo katerih lahko hitro in učinkovito ocenite finančno stanje
podjetja
• Na seminarju boste prejeli tudi šablono, s katero boste v 10-15 minutah preverili naslednje postavke finančnega stanja podjetja:
denarni tok,ali je stranka dober plačnik, kako redno plačuje dobaviteljem ali so v podjetju "prikrili" izgubo iz dejavnosti.
Drugi del: Spoznajmo orodje Bilančni semafor
Spoznali bomo praktično orodje za finančno oceno podjetij, ki ga boste lahko vsakodnevno uporabljati za oceno vaših poslovnih
partnerjev. Orodje je zasnovano tako, da podatke iz Ajpesove baze v dveh potezah le kopirate v orodje in kazalniki se bodo avtomatično izračunali. Kazalniki so opremljeni s standardi po sistemu semaforja, iz katerega je takoj razvidno katero področje (likvidnost,
zadolženost, dodana vrednost.…) je problematična v podjetju.
Udeležba na seminarju je za vse udeležence brezplačna.

4. IZVRŠNICA IN DRUGE NOVOSTI ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
v sredo, 5.12.2012, ob 10. uri
Seminar bo vodila Sabina Rupert,univ.dipl.prav.,strokovna svetovalka na OZS, strokovnjakinja na področju gospodarskega in civilnega prava. Kratko iz vsebine programa:
• za koga velja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
• spremembe minimalnega zneska in presečnega dne za vstop v obvezni pobot
• izjeme od obvezne prijave v obvezni pobot
• najdaljši dovoljeni roki plačil
• izvršnica – nov inštrument zavarovanja plačil
• pogoji za uporabo izvršnice in vrstni red poplačil
• primerjava izvršnice z obstoječimi oblikami zavarovanja plačil (menica, bančna garancija)
Udeležba je za člane OOZ, ki imajo poravnano članarino, brezplačna. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 72,00 € z DDV.
Znesek do termina seminarja nakažite na TRR OOZ Celje številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 15
udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

"

PRIJAVNICA

(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.:
SEDEŽ OBRATA:
ZAVEZANEC ZA DDV:
TELEFON:		

DA

NE (obkroži!)

DAVČNA ŠT.:

FAX:		

ŠT. KARTICE OBRTNIK				

MOBI:
e-pošta :

1. OPTIMIRANJE DAVČNE OSNOVE ZA LETO 2012 IN NAPOVEDANE SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE
KDAJ: l 20.11.2012 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
2. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI IN INŠPEKCIJSKI NADZOR
KDAJ: l 27.11.2012 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
3. BRANJE BILANCE
KDAJ: l 28.11.2012 ob 9. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
4. IZVRŠNICA IN DRUGE NOVOSTI ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
KDAJ: l 5.12.2012 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________

"
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VABILO

na strokovno eskurzijo

v soboto, 24.11.2012
Spoštovani člani!
Vabimo vas, da si rezervirate čas in se nam pridružite na strokovni ekskurziji. Zbrali se bomo v soboto, 24.11.2012, ob
9. uri pred zbornico, nato nas bo pot vodila proti Bizeljskemu. Kratek opis programa:

OGLED ORGLARSKE DELAVNICE ŠKRABL

Začetki današnje orglarske delavnice segajo v leto 1990, ko so v Brestovcu pri Rogaški Slatini začeli restavrirati stare in
graditi nove orgle. Delavnico vodi Anton Škrabl, Obrtnik leta 2003, ki se je poklica orglarskega mojstra izučil v Nemčiji, v Orglarski šoli v Ludwigsburgu. Domov se je vrnil kot prvi izučeni orglar po letu 1940 v Sloveniji. Kot strokovnjak za
izdelavo orgel je sodeloval pri nastajanju Škofijske orglarske delavnice v Mariboru in se tam tudi zaposlil, v letu 1990
pa se je odločil za samostojno pot v orglarski stroki in odprl lastno orglarsko delavnico. Danes je orglarska delavnica
Škrabl ena izmed največjih v Evropi, s povprečno 60 zaposlenimi, so zelo uspešni, kajti njihove instrumente je moč
slišati in videti v več kot 20 različnih državah. Najmodernejša tehnologija in strokovno znanje zaposlenih jim omogočajo, da lahko vse dele orgel izdelujejo v lastni proizvodnji. Obratujejo na skupno 10.000 m2 delovnih površinah, od
tega je 4.200 m2 notranjih delovnih površin in 5.500 m2 zunanjih površin. Zaposleni se razvrščajo v skoraj dvajset
različnih poklicev, predvsem iz mizarske ali lesne stroke, veliko pa je tudi glasbenikov.

OGLED REPNICE NAJGER NA BIZELJSKEM

Domačija Najger se ukvarja z vinogradniško-kletarsko dejavnostjo in v sklopu tega ima tudi turistično ponudbo z
ogledom repnic. Repnice so kleti, skopane v kremenčev pesek, ki za svoj obstoj ne potrebujejo dodatnih materialov.
V repnice so ljudje že od nekdaj spravljali svoj pridelek, danes pa v njih spravljajo in starajo svoja kakovostna vina.
Eksurzijo bomo zaključili v GOSTILNI ŠEMPETER V BISTRICI OB SOTLI v družbi tamburašev. Gostilna Šempeter, ki
jo vodi Srečko Kunst, s svojo ponudbo slovenske in lokalne hrane pomaga širiti prepoznavnost slovenske kulinarike. V
znak kvalitete in gostoljubja so v letu 2011 pridobili pravico do uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.
Prepričani smo, da bomo skupaj preživeli lep dan, poln zanimivih doživetij, zato vas vabimo, da se nam pridružite.
Prijave zbiramo do ponedeljka, 19.11.2012 oz. do zapolnitve mest na avtobusu. V primeru prenizkega števila
prijav si pridržujemo pravico do odpovedi, o čemer vas bomo obvestili.
Udeležba na strokovni ekskurziji je brezplačna za člane OOZ Celje, ki imajo redno poravnano članarino (ostali
člani plačajo 25 €). Vabljeni so tudi vaši partnerji, za katere znaša participacija 25 €, ki jo poravnate na zbornici
ob prijavi.

"

PRIJAVNICA
NA STROKOVNO EKSKURZIJO DNE 24.11.2012

(prijavnico pošljite do 19.11.2012 na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.: _______________________________________________________________________________
KONTAKT (MOBI, E-POŠTA): _____________________________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA (ČLAN): _____________________________________________________________
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA (PARTNER): __________________________________________________________

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec oktober 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2012 1.512,95 €.
Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje
je 851,07 € (Ul. RS 12/11,24/12). Povprečna stopnja davkov in
prispevkov v letu 2011 je 35,24 % (Ul. RS 24/12). Količnik za
preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,54416.
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2012 (ur.l. RS št.
105/2011):
če znaša neto davčna
osnova v €

nad

znaša dohodnina
v€

do
653,38

653,38

1.306,75

1.306,75

16%
104,54

+27%

nad 653,38

280,95

+41%

nad 1.306,75

Mesečne davčne olajšave v letu 2012:
Splošna olajšava:

269,04 €

Dodatna splošna olajšava
če znaša mesečna bruto
plača v €

nad
885,17

znaša dodatna mesečna
olajšava v €

do
885,17

262,07

1.024,02

90,90

Posebne olajšave:
za prvega vzdrževanega otroka

198,51 €

za dva vzdrževana otroka

414,32 €

za tri vzdrževane otroke

774,25 €

za štiri vzdrževane otroke

1.278,31 €

za pet vzdrževanih otrok

1.926,50 €

za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

719,29 €

za vsakega drugega vzdrževanega
družinskega člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka
ali študenta-letno
za rezidenta – čezmejnega delovnega
migranta - letno

198,51 €
2.755,71 €
3.228,45 €
7.406,28 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2012 dalje znaša 763,06 € (Ul.RS 5/2012).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec oktober 2012 upoštevajte 22 delovnih dni in 1 praznik, skupaj 184 ur. Regres za
prehrano zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od
1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini
in načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
1.4.2012 dalje v višini 32,14 € (Ul. RS 18/2012) na PDP
ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št. plačnika 44008
• prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,53 € (od
1.1. do 31.12.2012) na PDP ZZZS: 01100 8883000073
19 davčna št.plačnika - 45004
Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
• PDP - proračun države SI56 0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ SI56 01100-8882000003
• PDP – ZZZS SI56 01100-8883000073
z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela:
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletno stran DURS:
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

€ na dan

Zneski regresa za prehrano med delom
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(Ur.l. RS 73/08 in 55/2010) - velja od 1.8.2010 do
31.12.2011

4,50

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo
(Ur.l. RS 73/08, 55/2010 in 100/2011) - velja od
1.1.2012 dalje

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni
list RS 76/08)

6,12
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2012
1.512,95 *

Nad
Nad
Nad
Nad
Nad
Do
Nad 8.977,20
18.295,80 27.443,70 36.591,60 45.739,50 54.887,40
Nad
vključno do vključno
do vključno do vključno do vključno do vključno do vključno 64.035,30
8.977,20** 18.295,80***
27.443,70 36.591,60 45.739,50 54.887,40 64.035,30

Dosežena osnova za leto
2011 (v EUR)

Bruto zavarovalna
osnova v EUR

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%
Prisp. delodajalca za PIZ

znesek
veljavne
minimalne
plače

60 % PP

763,06

907,77

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

1.361,66 1.815,54 2.269,43 2.723,31 3.177,20 3.631,08

118,27

140,70

211,06

281,41

351,76

422,11

492,47

562,82

67,53

80,34

120,51

160,68

200,84

241,01

281,18

321,35

185,80

221,04

331,57

442,09

552,60

663,12

773,65

884,17

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

90 % PP

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

48,53

57,73

86,60

115,47

144,34

173,20

202,07

230,94

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

50,06

59,55

89,32

119,10

148,87

178,65

208,42

238,20

Prisp. za poškodbe pri
delu

0,53%

4,04

4,81

7,22

9,62

12,03

14,43

16,84

19,24

102,63

122,09

183,14

244,19

305,24

366,28

427,33

488,38

Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za
starš. var.

0,10%

0,76

0,91

1,36

1,82

2,27

2,72

3,18

3,63

Prisp. delodajalca za
starš. var.

0,10%

0,76

0,91

1,36

1,82

2,27

2,72

3,18

3,63

Prisp. zavarovanca za
zaposl.

0,14%

1,07

1,27

1,91

2,54

3,18

3,81

4,45

5,08

Prisp. delodajalca za
zaposl.

0,06%

0,46

0,54

0,82

1,09

1,36

1,63

1,91

2,18

Skupaj drugi prisp.

3,05

3,63

5,45

7,27

9,08

10,88

12,72

14,52

PRISPEVKI SKUPAJ

291,48

346,76

520,16

693,55

*Povprečna bruto plača za avgust 2012 (PP), v EUR

**Minimalna plača za leto 2011

866,92 1.040,28 1.213,70 1.387,07

***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011, v EUR

S 1. 10. 2011 velja v Republiki Sloveniji nov način plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost. Več o tem si lahko preberete na spletni
strani DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
V Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spremenjena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki velja od 1. avgusta 2008. Spremembe so pri naslednjih členih oz. zneskih:

Prehrana med delom (2.člen uredbe)
Prisotnost na delu deset ur ali več
Prevoz na delo in z dela (3.člen uredbe)
Dnevnice (4.člen uredbe):
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 do 24 ur
Prevoz na službeno potovanje (5.člen uredbe)
Terenski dodatek (7.člen uredbe)
Odpravnina ob upokojitvi (10.člen uredbe)
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Znesek povračil stroškov
do 31.7.2008
5,54 €

Znesek povračil stroškov od
1.8.2008 dalje
6,12 €

0,69 €
0,15 €

0,76 €
0,18 €

5,26 €
7,51 €
15,02 €
0,29 €
3,13 €
3.443 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €
0,37 €
4,49 €
4.063 €

